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AANVAARD 
Motie Zienswijze Energielandschap Rijnenburg 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2019 

Gelezen de brief d.d. 3 april 2019 van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht met 
als onderwerp "Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop". 

Constaterende 
• dat de gemeente Utrecht de provincie, op 3 april 2019, in de gelegenheid heeft gesteld om vóór 31 
mei aanstaande een reactie te geven op de 'Raadsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop'; 
• dat Gedeputeerde Staten (GS) een 'Eerste reactie op conceptplan energielandschap Rijnen burg' 
heeft gezonden naar Provinciale Staten (PS) met de mededeling dat motie 96 en motie 116A 
daarmee zijn afgedaan; 
• dat GS daarnaast aangeeft dat een reactie op het conceptplan Energielandsèhap Rijnenburg en 
Reijerscop pas komt na de vorming van een nieuw college; 

Overwegende 
• Dat de provincie Utrecht een grote opgave heeft met hernieuwbare energie-opwekking en daarin 
achter loopt op haar eigen doelstellingen; 
• Dat grootschalige hernieuwbare energie-opwekking cruciaal is voor de omslag naar een duurzame 
energievoorziening; 

Voorts overwegende 
• Dat de Staten van Utrecht deze periode een besluit zullen nemen over nieuwe grootschalige 
woningbouwlocaties voor de lange termijn woningbouwopgave, om invulling te geven aan de 
woningbehoefte voor de lange termijn; 
• Dat er naar verwachting een grote maatschappelijke behoefte blijft aan betaalbare woningen in- en 
nabij de stad Utrecht en dat Rijnenburg een potentiële grootschalige woningbouwlocatie is; 

Spreekt als haar mening uit: 
• Dat de polder Rijnen burg zich goed leent voor grootschalige winning van schone energie en zo een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de energieopgave; 
• De huidige plannen van de gemeente Utrecht voor het energielandschap in Rijnenburg te steunen 
en waar mogelijk de realisatie ervan te willen bespoedigen; 
• Dat er in de uitwerking geluidarme windmolens, een systeem van monitoring en 
klachtenbehandeling en een goed uitgewerkt plan voor participatie dient worden geëist; 
• Dat planontwikkeling van de polder Rijnenburg en Reijerscop voor de lange termijn integraal 
inhoud en vorm moeten krijgen, rekening houdende met groen, recreatie, grootschalige winning van 
schone energie en de mogelijkheid voor grootschalige woningbouw na 2030; 
• Dat besluitvorming over lange termijn woningbouwontwikkeling in de provincie plaats zal vinden in 
het kader van onder andere de Omgevingsvisie en zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking 



met de gemeenten; 
• Dat in afwachting daarvan woningbouw in Rijnen burg vanaf 2030 (gefaseerd) mogelijk moet 

blijven, waarbij tijdige ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer van groot belang is; 

en verzoekt de griffie deze uitspraak, als reactie van Provinciale Staten, door te geleiden naar het 

college van B&W van de gemeente Utrecht. 

En gaat over tot de orde van dag. 

I rtij van d Arbeid 


